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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č.292006 ze dne 30.08.2006

Pobočka 0900 - Technicko.inŽenfrské sIuŽby

CERTIFII(AT VYROBKTT
č. 204l C5al201 3/090 -a291 1 5

V sou|adu s ustanovenim $ 5a narízení vlády č. 163/2002 sb., kterlm se stanoví technické poŽadavky na vybrané
stavební v1irobky, ve znění narizeni vlády č,312l2oo5 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebního vfrobku

Plastové nádrŽe
typová rada PN

lČ:
adresa:
vfrobna:
|Č:
adresa:
zakázka.

v!robce:
TEROVA, s.r.o.
25947 516
Rochovská76119,198 00 Praha 9
TEROVA, s.r.o.
25947 516
549 64 Bezděkov nad Metují 81
2090120544

piezkoumala podklady pred|oŽené vlrobcem, provedla počátečni zkoušku typu vlrobku na vzorku a posoudi|a
systém rizeni vlroby a zjistila, Že

. uvedenyi vyirobek sp|nuje poŽadavky souvisejíci se zák|adnimi poŽadavky v!še uvedeného naÍízení v|ády
stanovené stavebním technickfm osvědčenim:

STo č. 090 - 028614 ze dne 26. listopadu 2012
. systém rizeni vlroby odpovidá prís|ušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby vlrobky uváděné na trh

sp|nova|y poŽadavky stanovené shora uveden1im stavebním technicklm osvědčením a technicklmi pŤedpisy a
odpovída|y technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3 v!še uvedeného naiizení v|ády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protoko| o vfs|edku certifikace č.090-029114 ze dne 19' unora 2013' kten/
obsahuje závéry zjišťováni, ověŤování a vlsledky zkoušek, zák|adní popis a popŤ. zobrazenl certifikovaného
vlrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát z stává v p|atnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které by| uveden odkaz, nebo vlrobní podminky v mistě vfroby či systém Íizent vlroby vyrazně
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícťr dohled nad rádnfm fungováním systému rizeni
vyiroby v mistě vlroby podle ustanovení $ 5a v!še uvedeného narizení v|ády. Pokud autorizovaná osoba zjisti
nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.
osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha. 3. května 2013
zástupce vedoucího autorizované osoby 204


